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II LA REVUO ORIENTA

等科,會話尊科,研究科に分れて日本に於る機關•

◎日木エスペラント學會（東京市 

牛込區新小川町三の十四、振替□ 

座東京ニー三ニ五）、は日本に於 

ける研究普及の機關でヽ苟もエス 

ペラントを硏究し又は其趣旨に賛 

成なさる方は是非入會して其の事 

業を援助されるこ芝を希與いたし 

ます。會費普通會員年二回、賛助 

會員同五圓.維持會員十圓以上。

月刊硏究機關雜誌La Revuo Ori- 
entaを配布す。入會は住所姓名 

（振假名附）職業を記して申込むこ

ご。

◎日本エスペラント社（東京市神 
田區表猿樂町二はノ三一,（振替 
口座東京五一六一三）は日本に於 
けるエスペラント圖書發行麻。

◎極東エスペラント書院（東京市 

靑山郵便局祕書画第一號ヽ振替□ 

座東京五五一五二）は海外發行の 

圖書輸入を致します。

◎橫濱,橫須賀，靜岡，京都,大阪, 

金澤，岡山,鹿兒島,那覇，札幌,小 

樽,臺北,京城にもエスペラントの 

會があり,會合や講習會が催され 

てゐます。

◎人阪市南區上本町七の五二六五 

からVerda Utopio芝云ふ純文學 

雜誌，同市南區惠美須町三の二六 

星光社からLa Esperoざ云ふ初等 

雜誌が發行されてゐます。.•

◎東京に於けるエスペラント講習 

會は上記日本エスベラント社に常 

設されて居り，初等科，中等科,高

居!）,一月,四月,七月（夏季特別）, 

九月に新學期が開始されます。 

詳細は返信料封入同社へ御紹介 

下さい〇 广ゝ 

◎エスペラントの硏究用書は

〇エスペラントの鍵

文法、文例・字引附の小册子 

定價十錢・郵稅二錢 

〇エスペラント和譯辭典 
定價二曲、郵稅六錢 

〇日本語エスペラント辭典 
目下校訂中です

〇エスペラント全程（自修書） 
定價一圓、郵税四錢 

〇エスペラント研究叢書 

【第一編】エスペラント敎科曹 
....... '組織的講習用書 ・-.

定價三十錢、郵傥二錢

【第二編】摸範練習讀本（註附） 
定價五十錢.郵稅二錢

【第三編】イソップ物語（詳註） 
本年三月頃出來の豫定

【第四編】笑話集（詳註） 

本年六七JJ頃出版の豫定

〇日本エスペラント叢書

• [No 1] Perloj el la Oriento 
平家物語古事記孟子等利漠

. 古典十餘篇、飜擇の;K指南

定價四十五錢、郵稅二錢

〇エスペラント讀本及文範

・定價二ia五十錢・郵税六錢

此等の圖書は學會でも,社でも, 

書院でも又はVerda Utopio社で 

も求められます。
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LA LIGO DE NACIOJ 
KAJ ESPERANTO

(聯盟總會一件の眞相).

Kiel ni jani raportis en nia 
januara numero, japanaj tagĵurnaloj 
publikigis telegramon, ke japanaj 
delegitoj ĉe la unua kunsido de la 
Ugo de Nacioj rifuzis la enkondu
kon de Esperanto en la Ligon. 
Granda estis do nia surprizo, kiam 
poste ni ricevadis de kelkaj eŭropaj 
samideanoj gratulojn : Ni ĵus
aŭdis, ke japana delegitaro ĉe la 
Ligo proponis la enkondukon de 
Esperanto; brave, japanaj samide
anoj ! k.t.p., k.t.p. Ĉu ? Ja tute 
mala vero!

ĵus ni ricevis leteron de S-ro 
Fujisauわ;sekretario de la Ligo, kiu 
klarigas al ni tiun ĉi paradoksa n 
enigmon :

…Post la komenco de Ia ĝenerala 
kunsido la Informa Oficejo, ĉe kiu 
mi laboras, eldonadis eltiraĵojn de 
artikoloj pri la Ligo cl diversaj 
gaze toj en la formo de broŝuretojt 
Ĉirkaŭ la 20-a de Oktobro mi mem 
verkis artikolon en la nomo de 
tagĵurnalo „Jomiuriŝinbun<r: Urĝa 
neceso de la enkonduko de Espe
ranto ĉe la Ligo de Nacioj・ Tio 
ĝuste samokazis kun b tempo, kiam 
la deleg让aroj el Sudameriko pro
ponis la hispana n lingvon kiel 
kongresan lingvon kaj oni multe 
diskutis pri la problemo de la ling- 
voj. Sekve mia artikolo iom tiris 
publikan atenton. Post kelkaj tagoj

Nc\v York Times kaj kelkaj francaj 
jur naloj artikoligis, ko Japanujo 
proponos Esperanton, se Sudameri
kaj ŝtatoj proponos la hispanan. 
Kauzigis ĝenerala atento, kaj tio 
poste kondukiĝis al erarigita legen
do : Japana delegitaro proponis 
Esperanton ! Konsekvence la Jap
anaj delegitoj estis multe surprizitaj 
per svarmantaj gratulleteroj pri ilia 
„ saĝeco " !

La japana delegitaro, nesopirema 
al la estonteco, konsideris tion ne 
nur ia trudema ludo, sed ricevis ian 
仃lalbonan kontraŭsenton.

Dumtempe la klopodoj de D-ro 
Privat estis ja laŭdindaj. Dum li 
plenumis la okupitan taskon en sia 
talenta elemento • kiel interpretisto 
ĉe la kun sidoj, li penis konviki 
Baronon Megada, japanan delegi
ton, ke Esperanto estu prezentata 
de la flanko de japanoj. Sed 
bedaŭ门nde la barono estis tro kon- 
servema kaj malprogresema por 
kompreni nian novan idean。

Do D-ro Privat, vidinta bone 
tion, sin turnis al Lafontaine, pfo 
gresema belga delĉg让kiun li in- 
vitis al la loka universitato en la 
nomo de „ Comite Ernest Naville 
pour la langue internationale " por 
legi lekcion : Ligo de Nacioj kaj 
Lingvo Internacia ・ ĉ iulandaj dele- 
g让cj invit让aj ĉe la okazo estis multe 
konvinkitaj pri la neceso de Esp
eranto kaj movis proponon ĉe la 
ĝenerala kunsido de la i i*a  de 
Novembro pri la lingvo internacia.
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［藤澤委貝報告の一節］私の居ち悄報部 

では總會開始以來毎日各PO潤紙の聯盟に 

對すみ憑見等を集めバシフレットの形で公 

にして居ります。處で私は十月の二十口頃 

に讀燈記者の名義も借りてEエスペラントを 

聯盟に探用すべき急務』に關して論じて見 

ました。陋會e南・諸國が酉譜も倉摩の公 

用:普とすべしミの提案を為したので言語の 

問8Sが大分論ぜられてゐよしT:〇で私の幕侖 

文し大分外で讀まれたらしく數Ŭ後のニウ 

ョークタイムス及其他數種の佛字新闻に於 

て『若I南米が西語を提案すみならば口木 

［［必ずエスベラソトな持出すべし』さ云ふ 

記事が出て著しく人の口も惹きました。そ 

れが其後妙にこんぐらかってF!本の委員が 

エス辭!$提案した樣に侮へられる樣になり 

ました。そいで日本政府の代表者は突然ス 

ベイン、卞ランク・等より之に關する祝をに接 

し動からず驚いされましr:〇然し未來に對 

すろ憧景のない代表者“之を只鉱計なおせ 

っかいきしか思はす、否エスペヲットに對 

し反對の氣勢も示し兼ĥまい有樣になリま 

した。此間に當ってプリワ・ア氏の奮闔は實 

に賞賛に値マみものがあります。 彼は一方 

總會の通譯さして得总の技能隹發揮すみ傍. 

目賀田委員を說浮して口木よりエス語の提 

案を為す樣すゝめまい:。然し現狀維持に 

のみへばりつく目賀田男爵は矢張り我令の 

思想れ了解するべく餘りに頭が古くわりま 

い:。 ’

そ二でプリウ•ア1人體之に見切りもつけ 

白耳義代炎者で頗る進歩的なラフナンディ 

ヌ氏を一日當地大學の『エソレネストナゲイユ 

國際辂學會』（記者日くナウ•イユは有名なザ 

エネウ・アの哲學者。!898年佛國學士院に 

エスペラントな提議せ4人）の名義で招待し 

『國際聯盟壬國際語問題』なる演題の下にー 

場の講演もしてしらひました。これで當夜 

出席の各國代表若も今更乍らエス語の必要 

を痛感したらしくいよい丄十一月十一日の 

總會で公式に國際語に關して動議を出い其 

議案は委貝會へ送致されまし/:〇

それで日水の方からLごしごし聯盟に對 

してエス語に關すみ有力な報告なしていた

7沢必要'バあります。… 皆さん一同の人驚 

闘Ĵ實に愉快でなりません。私し其內何か 

期!・的にエス語の”爲め活躍しますから括H 
して侍って下さい。…「I本人!-li -ても西 

洋語を極めるニミは出來ません。私なビ語 

學に:;少心得がめろ过思って居つ::者が痛 

感すみ所です。口本人にざってはエスベラ 

ントのみが唯一の internacia komprenigilo 
さ感じ土す。…

[藤澤法學士の宅はS-ro 6. Fuĵisaua, 4 
Rue des Ormeaux, Gen^ve. 雜誌や報告な 

S*(I 書記次長新渡戶博士 D-ro：Inazo；Nitobc, 
ĝenerala vic-sekretario, Hotcl National, 

.Gendve宛が二からん〇]

La teksto de la rezolucio pro
ponita de dek registaraj delegitoj 
kaj de senatano Lafontaine kaj 
presigita kiel dokumento N-ro 194 
de la kunsido de la L. de N. estas 
jene. (La rezolucio estos pristudota 
de la Komisiono N-ro 2).

,,La Ligo de Nacioj, konstatante 
la lingvajn malfacilaĵojn, kiuj mal
helpas rektajn rilatojn inter la 
popole)] kaj la urĝan neceson forigi 
tiun baron por helpi al bona kom
prenigado inter nacioj,

sekvas kun intereso la provojn je 
oficiala instruado de la internacia 
lingvo Esperanto en la publikaj 
lernejoj de kelkaj regnoj, anoj de la 
Ligo de Nacioj,

esperas, ke tiu instruado genera
li ĝos en la tuta mondo, por ke la 
ĉiulandaj geknaboj sciu de nun 
almenaŭ du lingvojn, sian gepatran 
kaj facila n rimedon por internacia 
komunikado,

petas la ĝeneralan Sekretariaron， 
prepari, por la venonta kunsido, 
detalan raporton pri la rezultatoj 
atingitaj en tiu fako."
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Lord Robert Cecil (Sudafrika)
Octavio (Brazila)
Lafontaine (Belga)
AVell ington K oo (Ĥina)
Huneeus (Cilia)
Kastrepo (Kolombia)
Iノ・ゝI. princo de Nawanagar (Hinda) 
Dorct (II aj tia)
Schanzer (Ttaia)
L.M. Emiro Zoka ed Do、、lch (Persa) 
Beneŝ (Ĉeĥoslovaka)

旣報聯盟第一同總會に於て十箇政府代表 

者並に白國元老院ま董院ヲガソディ哭氏によ 

り\提出され第二委R附托きなれる議案（第 

百九四號）全文の譯下の如し

『國際聯盟に各國民問直接交涉な阻碍す 

み言語上の困泄ざ、此の障碍ト撤去して以 

て國際筒の为;志疏通を助くるの急筋なるも 

認如

國際聯盟會貝たみ數圍の公立學校に於け 

る國際語エスペラント•の公式授業の試みも 

賛同し、 ，ヽ1.

此の授業が全世界にも弘布され各國の少 

年少女がせめて二國語卽ち其の诽國語ご國 

際交ii6の平易なみ此言語を知るに至らんこ 

さな希望し

書記局が次回期迄に此力面の實跋に關す 

ろ詳細なか報借を作製せむ二ミを乞3』

（各提出代表者署名）

PLUA SUKCESO
(更に乂一成功)

La 5・ ĝis 2〇. sept. en Bruselo, 
ĉefurbo*  de Belgujo, okazis la Uni
versala Kongreso de Ia Tutmonda 
Unuiĝo2 de Internaciaj Asocioj kaj 
la solena fondiĝo8 de Internacia 
Universitato. * Dum du semajnoj 
ĉeestis ĝin reprezentantcj4 de ĉias

pecaj grandaj mondsocietoj kaj ĉiu- 
landaj eminentaj scienculoj. Dank' 
al5 la klopodo' de .Generalo Sebert 
estis starigita6^en la nova institucio 
Esperanta katedro, kie S-ino Censo 
kaj S-ro Delvaux faris du propa
gandajn paroladojn por komenci la 
kursojn. Estis ankaŭ krom la 
franca, angla kaj hispana, du Esp・ 
eranta} prelegoj : D-ro Wanverts 
el Little，pri*,,  Aplikado^de radiumo 
en la kuracado de kancero" kaj 
D-ro Corret el： Versailles pri^; La 
Radiotelegrafado.<J Multaj ne
esperantistaj aŭskultantoj, konfesis, 
lce ili komprenis la Esperantajn 
prelegojn pli facile, ol francan aŭ 
anglan, malbone cl parolatan8 de 
alilandaj scienculoj. La Kongreso, 
tiel bone influita,9 fine unuanime16一 

krom unu proponinto de la franca 
lingvo 一 voĉdonis11 por Esperanto 
kiel helplingvo por la eston taj 
kongresoj !

La prezida nto de la Kongreso, 
senatano, S-ro Lafontaine kaj ĝene・ 
rala sekretario S-ro Paul Otlet, 
multe helpis al tiu mirinda sukceso, 
deklarante, ke ili estas konvinkitaj12 
esperantistoj Icaj instigante13 la 
ĉeestantojn lerni nian lingvon, por 
kĉ14 dum la estontaj kongresoj oni 
parolu nur Esperante !

Unu paŝo jen metita, nu plue 
antaŭen!

1.荷府2.(园際協會)壯界同盟3.開 

校式 4.代表者(が出席い:)5・(盡力) 

の41蔭で 6.設立された 7.無線電信 

8.下手に發音された 9.好影響ね受けた 

(人會は)10.滿場一致で11・投票した 

12.確信せ石,13.(出席者に學習すみ樣) 

獎動して 14・(次會議にはエス語のみで 

話)す樣に
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EN LERNEJOJ
獨乙聯邦のーたみヘシセン國文部大 

臣ストレッケル博士は各學校に於けろ 

エスペラント授業の必要を述べ兀次の 

如き訓令を各校に出した。日本の文相 

匕早く此の位世界の犬勢がわかって缺 

いもの・でめる。

Darmstadt, la 6-an de sep t. 1920
ITessisclies Landesamt fŭr das Bildung- 

sweseri
Koncernas: Mondhelplingvon 

Esperanto.
Al la direkcioj de la pli altaj lernejoj, 

la direktoroj de la burĝaj lernejoj kaj 
la distriktaj lernejaj komisioj・

La interpopola interkompreni- 
ĝado*  estas treege malfaciligata2 per 
diverseco de la lingvoj. La lernado 
de fremdaj lingvoj helpas nur al 
partumo3 de ĉiu popolo trans la 
ekzistantajn fendegoj n4 kaj ankaŭ 
tion nur al malmultaj unuopaj 
nacioj』 Facile lernebla, unueca 
mondhelplingvo male4 kreus baldaŭ 
fundon por ĝenerala kaj senpera7 
intersa ngo de ideoj inter ĉiuj Dopo- 
loj de la ter〇. Nature ĝi neniam 
anstataŭos kaj ne celas anstataŭi la 
organe kreskintajn8 kulturlingvojn. 
Sed ĝi povas fariĝi kaj devas fariĝi 
apud ili9 ĝenerala unueca helpilo 
por Ia interkomprcniĝoe En la 
Eston teco10 la celado al neŭtrala 
artefarita11 helplingvo ricevos ĉe 
ĉiuj internaciaj interkontraktoj : 
Ligo de Nacioj, arbitracia tribun
alo,12 kongreso — ankoraŭ apartan 
signifon en la rajta balotado kontraŭ 
kulture, politike kaj ekonomie mal
fidinda superrego13 de unu el la 
ekzistantaj naturaj naciaj lingvojn 
Ke la solvo de la problemo estas 
tre malfacila, tio ne estu ne-kon- 

sentata. Nin germa noj ii povas 
kuraĝigi, ke neniu alia ol14 nia 
granda Leibniz starigis al la kultur- 
homaro15 tiun grandan problemon 
jam antaŭ du centjaroj ・ Bone 
pripensita16 kaj tre facile iernebla 
kiel ankaŭ17 tute belsona montriĝis 
la jam sufiĉe diskonigita18 Esp・ 
eranto, Tial estas adresata al ĉiuj 
lernejoj de Ileslando la postulo 
konstati, kiuj instruistoj kaj lernan*  
toj jam estas okupiĝintaj pri Esper
anto kaj se eble19 aranĝi pliajn 
provojn pri fakultativa instruado 
Esperanta ĉie, kie kvalifikaj instru・ 
personoj memvolc estas emaj al tio 
kaj kie sin povas dediĉi al la lernado 
sen troŝarĝiĝo20 lernantoj kun bonaj 
lingvaj kapabloj. Pri la intereso 
eventuale ekzistanta en instruistaj 
rondoj kaj pri la spertoj faritaj en 
la Esperanta instruado ni atendas 
raportojn al la n Landesamt das 
Bildungswesen " （Landoficejo por 
la klerigado） je la fino de la instrua 
jaro>-

D-ro Strecker, ministro.
A

1・阈民間の相互の了解 2.（言議相違 
で）困難にされてゐる 3. 一部分にのみ 
（役立つ）4,現存する溝渠を越すのに5. 
一二少數の 6.之に反し7.直接の（意 
志交換）&有機的に發违せみ（文化言語 

に）9・國捂壬並んで10.將來に於ては 
11・人工の（補助語）.12.仲裁や判 13・ 
（一國語のけしからめ）跋跨 14.他ならぬ 
（我がL氏冀人）15.文化的人類16.上 
手に案出された 17.（學習客易）且又（毀 
音美（Iしき）18.普及されたる 19.出 
來みならば2〇.過重にならずして

講習會新學期

神田蹈表遣樂町2, II 31本エスペラント 

社に於てヽ初等\（廿.木）、中等、（火・金）、 

高等、（水ヽ金）、會話算科、決）。 四月十H 
X 0 〇
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Scienco, Komerco, Industrio
LA RELATIVECA 

TEORIO DE EINSTEIN
(相對性原理一 7共前)

Unue tio, kion ni nomas sam- 
tempecQ/ fundamente ŝanceliĝas,2一 

ne la samtempeco .sur malgranda 
spaco, sed tiu en la universo.

Ni faru imagon de tiu ĉi frazo 
per fantazia ekzemplo. Ni supozu, 
kc super la tero iradas pluraj3 
mondkorpoj, ekzemple kometoj, en 
diversaj rapidecoj・ Ni imagu plue 
la maleblan4 okazon, ke Ia loĝantoj 
de la tero estus sukcesintaj kom
preniĝi kun la loĝantoj de la preter
pasantaj kometoj kaj ke ĉiuj 
horloĝoj estus reguligitaj5 je la 
egalaj minuto kaj sekund〇. 宕ubite 
lumero6 trairus la universon. La 
lumo havas rapidecon de 300 mil 
kilometroj en sekundo. Se en la 
momento, kiam tiu ĉi lumradio 
ekfulmas, la loĝantoj de la diversaj 
kometoj rigardus je iliaj horloĝoj, 
okazus strangaĵo. Ciuj horloĝoj ja 
akordiĝas ・ しa lumfulmo estus 
vidata sur la tero precize je la 12-a 
hor〇. Ĉu ĝi estus vidata precize je 
la 12-a horo ankaŭ sur la kometoj ? 
Ne, ĉar ĝi estas vidata sur ĉiu 
kometo, laŭ la rapideco de ĝia 
moviĝado, post la 12-a horo aŭ pli 
frue, ĉiuokaze7 ne en la sama 
momento, en kiu ĝi estas konstanta 
per horloĝo sur la tero. Ĉiu cl tiuj 
ĉielkorpoj do havas sian propran 
tempon, ĉar en la ・ universo ne 
ekzistas samtempeco. しiu tempo

mezurado estas relativa, dependa 
des la karaktero de la koncerna 
ĉielkorpOe ；

La elpensinto de la relativeca 
teorio, Prof. Einstein, mem donas la 
sekvantan ekzemplon : Inter du 
stacioj, A kaj B, veturas vagonaro 
en granda rapideco・(En ambaŭ 
lokoj troviĝas horloĝoj. Ambaŭ 
horloĝoj estas egaligitaj ĝis onoj de 
sekundoj ・ En A kaj B okazas 
lumfulmo je la sama tempo. Ob
servanto sidanta sur la fervojo-digo 
de la linio de A al B tiam ekkon- 
status la du lumfulmojn en la sama 
mome n t 〇. Tame n alia, sidanta en 
la vagono meze de la veturanta 
vagonaro, vidus ĝin alie ・ しa 
vagonaro kvazaŭ rifuĝas9 de la el A 
venanta lumfulmo kaj alrapidas al 
tiu de B. Konsekvence Ia observanto 
sur la vagonaro ne konstatas la 
lumfulmon samtempe kiel la ob・ 
servanto sur la fervojo-digo> Do 
ne ekzistas absoluta samtempeco. 
Ciu korpo havas en ĝia ； moviĝado 
rilate al la moviĝado de la alia 
korpo, do proporcie, sian propran 
(relativan) tempon.

La spacmezurado estas ankaŭ 
relativa. La formoj de la korpoj 
ĝenerale de ĉiuj objektoj de la 
kometoj, kiuj moviĝadas super la 
terglobo, aspektas alimaniere10 sur 
la tero ol sur la kometo. Bastono, 
havanta ekzemple unu metron laŭ 
la mezurilo de Vkometo, estus pli 
mallonga laŭ la tera mezurilo. 
Ripozanta korpo, tie11 estante sfero 
estus surtero laŭ mia impreso rotacia
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elipsoido.12 Se la kometo moviĝus 
en la rapideco de la lumo,13 ĝi 
ŝajnus al ni kiel senfine maldika 
cirkelforma disk〇. S己 iu demandus, 
kian realan formon havus tiu ĉi 
korpo, ni devus respondi al li kon
forme al13 la relativeca teorio : eĉ la 
senco de la realeco perdas la abso
lutan signifon. （Daŭrigota）

El „ Esperanto Triumfonta.0

1・吾人の所謂同時むちものは2,根本 

からぐらつく（當にからわ）3.數箇の（天 

能）4.不可能な 陽合）5.（同じ分秒に 

調節さる）& 一道の光 7.之を要すろ 

に 8・（當該天體の性質）によってちがふ 

9・（A护ら來る光）から送ちかの樣に1〇・ 

まちで異って見える】1・其處（彗星）で球 

形なら12.冋橹橢圓舲!3.（相對性原 

理）に從って ・

LA UNUA CENSO DE
JAPANA IMPERIO

（Je la l-a de Oktobro,1920）

Loĝantoj
Tuta Imperio

Enlando 
Formoso
Saĥaleno 
Kore ujo*

77 005 510
55 96i 140

5 654 398
105 765

17 284 207
Familioj

Tuta Imperio 
Enlando
Formoso
Saĥaleno
Koreujo*

15 231 425
I I 222 Oj I

690 000
22 087

3 297 285
El la tuta loĝantaro sumigas 

viroj : 38 922 437, dum virinoj : 38 
083 〇73・ しa nombroj de la loĝan- 
oj en kelkaj urboj ;

Tokio
Osaka
Kobe
Kioto 
Nagoja 
Jokohama

2 173 162
I 252 972

608 628
591305
429 99〇

422 942
* Ciferoj pri Koreujo estas laŭ la 

familiaj registrolibroj.

BIBLIOGRAFIO
（新刊血介）

◎SES NOVELOJ, tradukoj el 
hungaraj verkistoj Maŭro Jokai, K. 
Mikszath, F. Hcrczeg, F・ Molnar; 
aĉetebla ĉe Hungara Esperanto- 
Scrvo, Paŭlo Balkanyi, Budapest, 
VI., Hajos-u 15 ; 15x11 cm・;paĝ. 
3-2 ; prcz. 0.50 sv. fr・
新刊紹介ノ、ソカ・リ文學は既に多數エスペ 

ラソト詳に依て紹介さ"てゐる。就中Jo・ 
kaiは古く Du novalojに依て吾人に讀まれ 

仁が雄に再が其の『白い紙片』『祖母の祈禱 

書』の二篇が Mikszatĥ, Ilerczeg, Molnar 三 

氏の四小品ミ共に紹介された。譯文は流暢 

正碇、價格し安い（但し紙さ體娥;1物質的窮 

乏國だけに惡い）から講習會なぎの讀み物さ 

して好適でおらう。

©（MANIFESTO de la „ Defenda 
Ligo por la Ter让oria Unueco de 
Ilungarlandou al la Esperantistoj 
de la mondo !

Cu Vi audas, kion alportas la vento el la 
regiono de la Karpatoj ? Ĉu Vi aŭdas, kion 
rakontas la nuboj flugantaj el Mezeŭropo ? 
Ci!ヽ i audas； kion ĉirpas la birdoj venantaj 
el la ebenejoj grandaj apud la Danubo ? 611
vi audas, kion susnras la aero.......Vekrioj !
Stertorado ! Gemoj de mortantoj !.......La
lasta streĉiĝo de malsatniortantaj korpoj! 
Kaj ĉio ĉi formas unu vorten : helpu 1•• 
ざ云ふ調子の屮やの名文。同國の窮状を天 

下エス人ランチストに訴へるの檄でわろ。
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UTERATURO
VIBRO DE L JUNA 

REVO
Adiaua saluto de S-ro S. Narita, forve

turonta en Francujon, Ĉe la kunsido por li 
arangita, la 26-an de Januaro en Gakuŝikai.

• ••Mi estas nur literatura stu
dento ; mia koro revanta sopiras la 
mondon trans la maro kaj deziras 
gustumi la revon sekvontan je liter
aturo...

Antaŭzorgoj min minacas kaj la 
timema koro deziras la verdan revon 
por sin kaŝi profunde en ĝi. Revon 
junan ! kaj revon belan ! Malforta 
koro igas min deziri por granda 
revo. Jam mi aŭdas belan muzikon 
de reva mondo. Tremantan koron 
timeman allogas la reva ario. 
Daŭrigas dolĉa melodioゝ Sopira
don murmuras ĝi al naskiĝolando 
de la koro perdita kaj pluvigas ĝi 
ankaŭ harmonion belan kiel prin
tempa pluvo ĝentila ĝemas sian 
sorton al verda herbo. Burĝonas 
kaj naskiĝas nur tie la homaro vera, 
egaliĝa kaj fratiĝa. Ankaŭ tie 
verda sonĝo renkontas printempon 
por floriĝi kaj bonvenigas aŭtunon 
わ ukt oplenan.

Sed ĵaluza sorto ĝenas la mondon 
revan kaj ondigas la verdan haven- 
on. Kaj ofte reva ŝipo de feliĉo 
disrompiĝas pro ondegoj minacan
taj. Juneco kaj beleco subakviĝas 
profunden en la maro de vivo. Ho, 
kiaj ondoj dividas nin de reva 
mondo ! Ho, longega la vojo al la 
reva mondo; senvoja kaj plena je 
dornaĵoj. Sajnas al ni, ke' reva 

mondo forkuras al alia mondo pos卜 

lasante ĉiun malbonecon al tiu ĉi 
montio・ Forpasas ĉio for, ŝanĝiĝas 
ĉio; ĉio rapidas al sia destino, en 
tiu ĉi mondot Scenon post sceno 
ĉio forpasas, negustumite, eĉ neri
markite. Ho, homoj ! Kici ni 
komprenas pri tio ?

Antaŭ ĉio trankvile ni observu la 
scenaron de nia koro. Kio pasas 
sur niatkora scenejo ? Ni atentu ! 
Ja pasas nur juneco, belce〇…Cu nia 
vivo apartenas al nia propra volo ? 
Verŝajne ni estus destinitaj tiel, kici 
ni ne povas havi eĉ unu revon en 
tiu ĉi mone!〇. Ĉio pasas, ĉio sanĝi- 
ĝas, ĉio rapidas al sia propra perei- 
言〇. Juna fonto de vivo estas el- 
ĉelpota Icaj pleniĝas ruinoj nigraj. 
Bela kanto de la koro ruĝa perdas 
la harmonion plezuran kaj fariĝas 
ja funebra kant〇…

Jam venis la tempo por vekiĝi cl 
la malnova tempo sen revo kaj havi 
revojn denove. La verda sonorilo 
anoncas la alve non de la nova revo 
kaj surprizas ĉiun dormanton, Veki
ĝu, vekiĝu ! Ilo, ĉiu dormanto ! 
Ja ni havu almenaŭ unu mondon, 
kie ni povus havi revon kaj junan 
vivon, eternan junecon kaj eternan 
belecon : nomata estas tio Esperan
tujo ! Junan esperantujon, ĉie- 
lon kaj nian teron

おこざわり

千布氏『賴本及文範』遽延に遲延な重り何 
ミも御諾の申樣おりませ。。大に急かせて 

居まする故近く御甫足を與,、得み二さでせ 

う〇 發行血ヴエ”久クトŬす社。



8 LA REVUO ORIENTA [20 ]

TRA ESPERANTUJO

ヽ

國際的施設

◎ラインベル匕第」回械Ĵ際市場(Internacia 
Foiro, Reichenberg)は購題看三萬五千(內 

五千"海外)も得た。其エスベラント部も 

大に成績よく Scholze技!!币主任ざなり停車 

場傍に案內所を設け活躍した。市墻幹部は 

其實益む見て役貝幹部のためエスペラント 

議習會な開いた。

◎肉阈商業陳列館(Universala Komerca 
Muzeo, Paris) [1於てもエスペフノト部は大 

いに實益も示してゐる。出品者七百五十に 

逹し館の擴張が必要ビなっれ。

◎國際®2光大會(Internaci*  Turista Kun
veno) な去年十月Bolognaて開かれた伊太 

利第五エスペラント大會が本年九月同國で 

催す二芒に決議。同觀光圍に參加希望者は 

Federacio Esp. ltala, 29 Via Spiga, Milano 
へ。

◎械!際建築博覽會(Internacia Ekspozicio'de 
Arkitekturo, de Konstruado kaj de similaj 
industrioj)が六月十四日より白耳義Cent市 

て・開かれる。1建築一般 2材料及仕樣書 

3造家及設備4低廉住宅5住宅衛生6 
點燈煖房7家用北氣8製飾術9贅澤 

及質實家具1〇住宅叹善H都市聯台協 

會 12田園生活改善 13小道具14册了• 

新開雜誌英他刊行物なち部ド]に分れ會期中 

諸種關係者の會議も催される。エフ、7ソ 

ト關係者の會議し行はれる。巾込みは 

Belga Ligo Esperantista^ 60 Bonlevard St-ゝ 

Lievm, Gent へ 〇

◎萬阈エスベラント教師協會(Mond・ 
じningo de Instruistoj Esperantaj)フ•ラハの 

第十三回萬國大會ので發會の筈。案1各 

网エス教饰會4•新設又(I旣股の會に代表者 

派遣も乞ふ件2個人出席者の權限3定 

欵及處侈4會計5事業:困窮同條の救 

濟待遇吹著.教授法法律痒給狀態茅の報告愧 

集、學校にエスペVント授業沧各地當局に運 

動、各科教授法ド關するエス人ラ了ト圖か發 

刊〇 6 Pedagogia Revuo (敎育雜誌)再刊〇 

計:細工 S-ro J. W・ SeVenhuSjsen, lernejestro, 
ITaarlem, Holland へ〇

◎佛國組合敎饰(sindikatanaj instruistoj)の 

最近人會は『教育者阈際画』(EJukisla inter
nacio) 設立を決議し了:。其目的ĤI園際的合 

理的平和的教育にめリエス乂アントのみな 

以てする國際除關雑誌を發刊す"照會4 
幹事 S-ro E, Witt«coq, Sassetot-Bacqueville, 
Seine-Inf., Francujo へ。 一宀;.

◎遏際消防本部(Internacia Fajrobrigada 
Estraro)の創立者の一人なる商業會議貝R・ 
CzermackAVarteck (Telplitz-Schonau, Gise- 
lastr. 21,Ĉeĥoslovakujo)は同本部が現在ま 

で公用語さして使用せろ英個;跚三語の外工 

人フ、ラシト語を通信討論用語に探用すみコ 

ごも提案した。エフ、人うンチストで消防乂 

は救命關係者は同氏宛通信せられたし。

◎菽國運動同盟(Universab Sportligo)が 

伊太利エスペラント第五大會に於て設立。

エス語による各種運動家の連絡を計みにあ 

ち c Centra Poŝtkesto 17194 Locamo, Svis- 
lando.

◎鐵道業畅話粢の計嗇、先づ各國 

纖道貨物輸送の國際協定の硫潔より始ちん 

ミす。協力希詔者li S-ro Georg Habellok, 
Brcslaŭ 10, Schleiermacĥerstr.19,； (Germ.) 

◎tn特カ教エスベラント書記局(Katolika 
Esp.-Sekretariejo, VVrien I, Kleeblattgasse 7) 
は午前九峙より夜九時まで公開。勤庁は每 

月第三日曜九誌より。

◎中央エスペフント書店(Centra Librejo 
Esp.) は巴里の中央本部に設置。Hachette 
書店の好羸によりZamenhof博士の著書其 

他の發賈權も承繼。(以匕，ゝ,Esperanto u十 

二月より懣綠ノ。
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又々文部大臣訓令

本號第十四頁所報の通り獨逸聯邦エツセ

ン國文部大臣がエスベラント宣侮の訓令を

出したが更に同プヲリンシゝ財イ匕文部人 

臣も下の如き（抄譯）訓令花發 い:

內閣文部V 2896彌、1920十月二十日

各高等及國民學肉掛宛

・年九月十四H省令の說明通り道徳敎育 

“國民間の平和恢復に注意すみに在り。而 

して其到逹“エスペラントの教授に據ずん 

ば非ず。此平易なる補助語によリて國民間 

の直接意志疏通も行ふん得べし。… 他の獨 

乙ロ由州に於ける同樣の計企ミ歩を一にす 

る爲め今茲に旣にエスベラントを習ひつ、 

ある教師生徒に就て、同授業の旣設“備・生 

徒の受業希望者に就て報告を作製せむこざ 

を命ず。報告は本年十二月迄に回附すべし 

戈第一回エスベヲシト授業に就3最適當な 

る意見を具申せよ。云。。文部大臣 

Sievers 署名。Esperanto十二月號）。

靑年團ビエス語

三島章道氏及竹內二郞氏の盡力で東京府 

下千駄ヶ谷靑年圍は四月からエスペラント 

踽習會も開催する。講師“足立武.長谷川 

理爾、井上篦聶藏諸氏。

Perloj el la Oriento

敎育界の趨勢

(Esp・ en lernejoj)
◎エスペラントを諸學校に於て義務的に又 

は隨意科ミして課する國^漸次多くなった

が、ハンカ國宗敎文部大臣も中等學校

に於ける 意科教授も許可すみに至っす:。

但し是は少しく條件附でわみ。

余|1.ハンがリー國エスベラント會店して 

余が管轄內の公立並に王立加特カ渚中等學 

校に於て冇志教貝及有志學生にエスペヲン 

ト低料授業を開催するニミを許可す。但し 

下記條件を附す。

 、敎師4會の派遣及支辨过す

二、 各校に於けち授業は一週二誌問を限 

度ミしー九ニー年三月末日を以て 

修了せしむろものさす

三、 授業の開始及時間の振當は當該校 

長の認可も經ろを要す

ハノレレ宗敎文部犬臣 

序に教育界方面の近呪二三を報溢すt 〇

獨乙ペ〃リン Ilumbolt-Akademio （1 W. 
ヽVinsch博士に乞ひ本年度よりエスベヲント 

の講座を開始する。

同國フラソクフ,レト、アム、マインでli 
Oflenbach a. 31.教育總良の指令による教員 

エフ、ペラント講習會をUrban氏が受持つ〇

英國ク・ヲスゴものGlasgow Higli Scliool 
に於けるEsp.夜學校では初等科六十二名高 

等科三十名あり。しabour College及同市 

Esp •會に於ても講習が始まる。例のスnツ 

トヲンド名物の小學校に於けろエスベラン 

ト敎授は 最近で・ Blairhill School, Coat-
小坂エ學士著同書は旣に印刷にか1った 

故本月十五日頃製本出來の筈。虎谨（棗灣 

口稗）釋迦降誕（釋迦ハ相倭文庫）衣の館（占 

今著聞集）陽の的（平家物語）征旅歌（漢詩） 

倭健御子（古事記）萬葉七種（萬棄集）むtろ 

さうし（琉球古詩）魚熊裳（孟子）五十歩百歩 

（孟子）弔古戰第文（李華）顓臾章（論語）の飜 

譯で卷頭に明治天皇御製憲胆皇后御歌を揭 

げた。詳評は次號にて。定價四十五錢・ 

郵稅二錢J

bridgeでも始まった。九才乃至十ーオの學 

童二十五名宛の二級で他校と同樣に小供门 

身が非常に喜んで學んでゐる。

同國 Kewcastle-on-Tyneにも十四以下の 

學童のエスペヲント級（I今や海外の學童さ 

の文通も望んでゐろ。同市敎育委員が計画 

せち夜學校に於けるEsp・敎授聞始I大に世 

人の賛成な得つヽあろ（以上Esp. Trium
fonta 十二月四ロ版い）探錄）因に同誌“ 

愈。堂。たる週刊新聞になっね。）
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海外近况

（Eksterlanda Kroniko）

•略:Kim=講習會新設;P・K・ =善 

及溝演會;（）出席晋數;】]地名

◎チェシ九づスロワキT國〇 [Buscbtehradj

三回萬國大會出席外人に接する樣命令む發

L1:〇 [Olmouc]鐵道局でL同樣命令。旣 

に Frydek-Mistek, Prerov, M. Ostrava, Uh. 
Hradiŝte等の如き主要!驛でKim [Praha] 
n MĜitekke Noviny,u „ Maly 6tena u 等の 

諸誌が盛んにEsp.に關する記事も出す。

X111萬园夭會,1大活動もしてゐみ。

[Trautenau] Scholae 技師の P・K・（200）.[各 

地の Kur.] Bisehofteinitz 女子小舉,Berno 
商業學佼（但隨住科ミして），Fleissen （15）, 
Haindorf, Hegewald 小學 K ladno Socia
lista libera lernejo 及 i司市 Zamenhof klubo, 
Leitmeritz （30）,同由中箏にて，Mai）r-Schon- 
berg （二級.43）, Oderfurt （二級）,Olomouc （六 

級196）, Pensen （20）, Trautenau （二級）〇.

◎白耳お國〇 [Geut] „ Nia Folieto u み吹 

瓯して„ Belga Esperantisto u 4・再刊の筈 

[各地の Kur.] Anderlecht, Liege, St-Gilles, 
Antwerpen （., La Verda Stelo u 會で三級 

100, „ La Suda Lumo "會で一級 40,小學兒 

童の級40,敎貝の級40）。

◎•（鴨國。[Nemours]大學區視學官の滥力に 

より諾學咬でP・K・多分Esp,が課業され二 

う〇 Montereauの教員屈も同樣Esp.に興 

味を起し始めた。[P^i町今迄佛語も風彖 

語さすべしき主碾しつ\わった有名な巴里 

大學歷史教授Aulard氏は„ Petit Parisien4* 
誌にて各國民は國際語を要す』なみ論文發表 

急にEsp.の嘔歌者に豹變しT:〇 Richet教 

授が內國產業會報にEsp.普及記宇な執筆。 

„ La Revue general d ^lectricite u, „ Le genie 
civil “等の專門雜誌が之を引用しĴ:〇 

Archeacon が „ ^Association polytechni- 
qi】e “ で P.K. [La Mure] Kur.,新會設立。

◎伊太利國。[Genova] „11 Piccolo<4, „11 
Lavoro u, „ Corriere Mercantile <f 等多數の 

新閒雑誌がEsp・の記事をのせる。勞働£ 

の Kur,數級〇 [Potcnzs] Kur. [Reggio 
Emilia] Kur.,新會設立。

◎.,レクマニヤ國〇 [T“rgu卜;MI】res]社會民主・ 

離學校はEsp,な課業。官吏敎授寧より成 

ろ Kur.五級（100）. „ Marosvolgvi Nmr 
kas „ Szekelyfold a, „ Tukor '•諸誌が Esp. 
の記事を出す〇 [Marosvarheli] Kur.（120） 
諸新間,商業發議所,勞働者,常吏爭が多數一 

齊に普及運動に參加。

◎スヰーデン阈。[Sund] Esp.展養會及 

P.K. [Malmo] 丁採のEsp.團が來訪。

Kur. [Stockhoim] P.K.（以上” Esperanto “ 
十二月號海外近况の一節抄譯）。

EPIZODOJ
◎過激派の诉手ね逆れて浦鹽へ述げて來た 

グ・ロースキーざ云ふ人口ニコフェウスクで 

過激派軍に捕"れ正に銃殺されんざしたが 

指禅官が彼がエスペラントの星章な胸にっ 

けてゐろのを見てゆみして吳M:の仁さ歸 

朝された大場・海軍少佐が語られら傍に聞い 

てゐ/： Eroŝenko君急に僕は丁度星章も紛 

失い:一つ下さい。して英人はビニに星章 

をつけてゐたのでせう〇

◎新潟段誓わ教授で有名な檢化學吿某博士 

が昨年八月巴里で開炉れた厲國生理學會へ 

出席し了:が獨乙那嚴禁ざあるの?止むな< 

啞でdemonstracio 7匕やってむ茶4濁し扌:が 

座長に推されたので大に愠□し化見兼ねた 

同會々頭Richet教授からなぜエスペラント 

もやって置かないのかさ云はれ犬に必要な 

惑じたざ云ふ。（北里研究所照內博士談）。

◎ 一月二十六日の例會“渡佛せらみ、、成 

田武藤兩氏の送別會を兼り近來の盛會でわ 

った。秋田雨耀氏丘城井兩博士を始め若手 

の面。皆立って演說した。ヲ厶ステッド老 

公使も數回辯なふあこれ活發《討論がおっ 

T： 〇閒會に臨み司會者帝人法學部の井上君 

うっ かり Jam venis la tempo malfermi...ミ 
ロをすべらしたので一座ドッミ來ろこ、す 

かさず...la pordon kaj fermi la kunsidon [1 
當を即妙の大出來"々。 :
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ENLANDA KRONIKO
(內地消息)

©TOKIO. La 16-an de Jan., lokaj sami
deanoj ricevis agrablan viziton de S-ro Dezi 
(lero*  Balog, hungara samideano. Dekkelke 
da samideanoj lin gvidis al vidindaĵoj en la 
Ĉefurbo, flirtante la verdajn standardojn kaj 
disdonante propagandajn foliojn sur Ia stra
toj. 6e Nippon Esperarito*Sya  komenciĝis 
novaj kursoj, supra kun 15, elementa kun pli 
ol 20 lernantoj, sub Ia gvido de S-ro K. 
^Ossaka, K. Macuzaki, T・ Seriŝev, kaj aliaj 
komitatanoj de la J<E.I. La 22-an, en Me*  
(licina Fakultato de Keio Universitato oka
zis malferma soleno de Studenta Societo por 
studo de eksterlanda medicino; S-ro T. O*  
da, speciale invitita de la societo, legis 
bonegan lekcion dum 1J horoj : pri historio, 
slrukturo, nuna stato kaj graveco de Espe
ranto. D-ro K an nosuke M ijaĵima, prez. de 
la societo, konkludis, dankante la lekciinton: 
Esperanto estas la pl^j taŭga batalilo en la 
manoj de tiuj kuracistoj, kiuj intencas trovi 
sian praktikan vivon en alilantloj・ Vespere 
la 24-an Iciko Verdstela Klubo Studenta 
rondo en la I. Nacia Kolegio) havis sukcesan- 
kunsidon- La 26-an J.E.I・ donis en n Gaku・ 
ŝikai " adi aŭ an kunsidon por S-ro S・ Narita 
forveturonta eŭrdpen kaj nin re preze nt onta 
ĉe 】a X111. en Praka. Ĉeestis 30 p., inter 
aliaj D-roj Ramstedt, Oka Kii S roj Okita 
Eroŝeneo, Seriŝev. Prezidis la vesperon 
S-ro M. Inouc; oni havis tre viglajn dis*  
Rutojn pri nacieco kaj internacieco, proヽ 

ponita temo de S-ro K. Macuzaki・ しa ：：0-an 
okazis en la I. Nacia Kolegio la datrevena 
festo de la fondiĝo de la studenta loĝejaro 
(tre interesita ĉiujara okazajo en la ĉefurboj 
Iam de la mateno la studentoj kun la helpo 
de la urbaj samideanoj faris grandan domon- 
stracion al miloj da vizitantoj. Estis diver
saj propagandaj afiŝoj gluitaj kaj vendejo cle 
Esp. libroj aranĝita, Ĉe kiu vendiĝis libroj 

por kelkaj dekoj da „ enoj u. La kursanoj 
sub S-ro T. A(.laĉi ĉe lia domo, Sibuja， 
ĉirkaŭaĵo de la urbo, tre entuziasme daurigas 
la lernadon ; ili konsistas el studentoj de 
Agronom*a  Fakuli, de Tokia Imperia Uni
versitato. Ln 2-an de Feb. Studenta grupo 
Esp. de Ŭaseda U niversitato aranĝis adiaŭ- 
an ' kunsidon por S-ro S・ Karita; spite 4a 
malvarma neĝo t iutage falinta, ardis la koroj 
de la Ĝeestanloj・ S・ro TJ Akita gvidas por 
Gj omi nicaj (junula grupo socialista) Esperan
tan kurson senpagan.
©J0K0HAM0. La urbon vizifls S-ro 
Dezidero Balog kaj ĝojigas la samideanojn. 
Vespere la 15-an de Januaro tJokohama 
Esp・ Societo okazigis novjaran festenon en 
Klubsalonego de fervojaj transportistoj- 
Programitaj estis diversaj a muza Joj kaj oni 
vere forga ĵigis Ia tutan vesperon.
©DAIHOKU (Formoso) Elektitaj estis 
Ĉe la kunsido de la 16. jan-: prez., Kamao 
Uada; sekr. P・ So, T. Ko kaj S. Reri. La 
18-an la lokaj samideanoj estis agrable sur*  
pr izi t aj pro la neatendita vizito de S-ro N. 
K. Roscoe, angla samideano, l^agĵurnalo 
* Taiŭan-Niĉiniĉi ŝimpo " raportas pri For
mosa Esp. Societo. ” Verda OmbroG 
hektografiita regule aperas, espereble fĝi 
baldaŭ eldoniĝos prese.
©SArPORO. Oni kissendis propagandajn 
foliojn. Novaj k ureoj komencigos Ĉe la 
societo kaj en loka Imperia Universitato, 
kaj ankaŭ apudurbo Nacb〇.

©ODAU ARA・ ^Iilitŝipara kuracisto-leŭ- 
tenanto T. Togu kaj S-ro N. Joŝikaŭa 
komencis propagandon.
©FUNAKAUA (Akita-kcn). S-ro T. Take- 
ŝima komencis propagandon.
©OKAJAMA・ しa fondita societo havadas 
prosperajn kunsidojn.
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偉人の面影
Vivo de Zamenhof 拔粹註譯

Ankaŭ lia modesteco kaj sentemo lin mai" 
helpis・ Tre ŝatata de malriĉaj malsanuloj' 
li ne sciis gajni grandajn sumojn. En Plock 
unu vesperon oni lin venigis en domon de 
riĉuloj. Kuŝis maljuua sinjorino, kaj apude 
tri doktoroj. Stato malespera. Post （lu 
tagoj ŝi pereis・ Al la kvar vokitaj kuracis
toj la gefiloj sendis altan pagon・ Zamenhof 
rifuzis siau・ Kial preni monon, kiam mortis 
Ia kliento. ?
彼の賺讓さ銳惑さは彼の邪宽になりまし 

た。貧いゝ病人には大層してはやされたの

だが彼はまさまった金額をIうけみ術な知

らぬのです。ブロックで或る晚金持の家へ 

彼も呼びに參りました。臥ってゐるのは

老夫人で、傍には醫師三人。 ミてしいけな

い容態。二H後に夫人はなくなりまい:。

呼んた四人の溜師へ.子供達“大枚な拂ひも 

送り來しま い:。ザメンホフは自分の分を 

拒絕いたしまい:。患者が死んだのにごう

して金を受けられませうぞ。

vebigi （人を）來さす（物ム）取寄す

En Vejsieje, la urbeto litva, li 
ĉeestis morton de bubino. Febro 
ŝin bruligis for. Pro doloro la 
patrino malfeliĉa preskaŭ freneziĝis. 
Dum monatoj poste li aŭdadis siajn 
plorojn kaj ĝemadon. Li decidis 
lasi ĝeneralan praktikadon kaj 
elekti fakon okulistan・

リトゲの小さい町ウ・エイ莎エーイエに居 

了:頃彼は女の兒の死に立合ひましt：＞热病 

が此兒を燒き殺し仁のです。悲しみにたま 

かねてかわいそうな此の母親.は殖んビ氣が 

狂ふぱかリ。英後數日問も彼の女の泣3聲 

ミ嘆息ざが耳についてゐましt:〇 彼は一般 

書業をやめて眼科專門を選ばJと決心いた 

しました。

JAPANA ESP.-INSTITUTO
©Novaj membroj （dum Januaro）
洪命蛊（朝鮮）大岩一郞（神奈川糠）太田市 

松（大阪）伊藤七郞・權無為（東京）中田勝造 

（秋田縣）三岛通陽（維:寺員）・楠山多観馬、 

（東京）李玩仞（朝鮮）目黑義雄・渥美樺雄（札 

幌）植田彌ハ郞（奈良縣）近藤銳矢（熊本）柴 

□徳三郞（福岡）

©Fariĝis subte n. membro 束宮豐溼 

©Membropagoj （dum Januaro）
［25.00］小坂狷二（半年分）［5.00］小坂 

光ゝ成田重耶、輿石丑太郞［し〇〇］東宮豐逹 

（二月分）S|xjc. memb. pagoj: 41.00 ［2.00］西 

田.佐々城よしり、艮谷川理、吉川貨、河野 

好•酒井.洪、大岩、大場ゝ松尾、太tt!市・供 

藤匕、岡崎武、高木靖、中田勝ゝ目服渥美・ 

菊本、水科、大塚福、植田彌、柴口、［1.00］ 
吉町、權、楠山［〇・9〇］（一高）齋藤・伊藤、龜 

山、川井、坂上、〔〇・6〇］近藤銳矢。Ordi u 
Membropagoj : 52.10

編輯の後に;-卞

◎暂らく海外消息をのせなかったので本號 

に“大いにのせました。さ云っても近着 

9, Esp. Triumfonta "ミ ” Esperanto i（の十二 

月號外國消息の一部分のしかも抄錄に過ぎ 

ぬ。英國のĴ, British Ep-ist aな过•は每號 

殆んさ・全部が英帝國內のエスペラント運動 

の報逍だから驚く。百數十の地方の會が各 

自盛んな活動をしてゐる。それを總合する 

同盟協會だから出版でL爭業でも豐だ。

◎御够で紙面がすっかり塞ったので本號は 

研究欄が殆んご無くなってしまつ力。次號 

には犬に研究欄あ擴げませう。

◎本年の第八回口本大會はスĈ阪からinvito 
があった詳細は次號に報道すみ。

◎來月早。木年度會費の集金を未拂の方。 

へ出します。何卒宜しく。その結黑で大 

整鲤を行び四月顷會員名簿ね出版しませう。
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EKSPORTO
ESPERANTA

ENTREPRENO

INTERNACIA KOMERCA KORPORACIO
OSAKA-----4，Min/Uiihommaĉi I, Higaŝiku-----JAPANUJO

TELEFONO: No. 3795 SEMBA

IMPORTO

PERADO
ESPERANTO EN

KORESPONDADO REPREZENTADO

美はしい北歐『萬湖の國』を紹介する立派な雜誌

ESPERATNA FINNLANDO
Rice ilustrata—Luksa monata gazeto — nur en Esperanto 

Abonprezo jare 3.00 Enoj:一購讀料年三阻］

Tuj abou Ĉe

Orienta Librejo Kaperanta aŭ Esperanta Oficejo Finnlande

Vi pri FLando Matensuna, 
Pri Fpopor en tempo nuna 
Kaj antikva volas koni ?
Nu rapidis tuj aboni—

•・一^^.

LA REVUON

VERDA UTOPIO

Monata—Ilustrata
. Radaktata nur en Espera nto 

Pri japanaj literaturo, artoj, moro, 
socia vivo, k. t. p. ゝ,

ABONO
Jare Y 3.00; duonjare Y 1.50 
Ilelpabono jare almenaŭ Y 5.00 
Redakcio kaj Adminstracio

5265, Uehonmaĉi VII, 
Minamilcu Osaka Japanujo.

海外雜誌取次ゝ

fじゝ • M
□““…“へ（simpla abono ........... 4.4
切 tkun UEA membreco ... 5.2q

Nur UEA membreco ................... 2 20
Internacia Komerca Revuo................... 2・2 ク
Franca Esperantisto エス、佛語） … 1.8
Germana Esperantisto （エス・獨語）… 1.0°
Esperanto-Praktiko （エス、獨語）•... 1.0°
The British Esperant ist （エス、英語）… 2.20
Esperanto Triumfonta （semajna） 42

分••• ••• •・・ ••• ••• ••• ••• 3.40

•海外圖書輸入取次
Oni peta katalogon.

（御注文は總て削金の;ミ・ 
（御照會には必す返信料添附さ

Orienta Librejo Esperanta
Tokio, Aojama Postoficejo Kesto No 1

極東エスペラント書院
東京靑山郵便局毬書画第一號 

（很賛口座東京五五一五二）
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